SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-06-15

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gläntan kl 18.30 - 19.05

Beslutande

Se uppropslista

Övriga deltagare

Annica Månsson, kommunsekreterare
Inte tjänstgörande ersättare
Sune Lang (S)
Eva Pettersson (S)
Sölve Malm (S)
Inger Högberg Kalmering (C)
Mira Rutanen (MP)
Niels Heberg (MP)
11 åhörare

Utses att justera

Bo Stenbeck (FP) och Per-Olof Uhrus (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2015-06-16 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

...................................................................................................................................................

Paragrafer

Ordförande

41-57
...........................

Annica Månsson
...................................................................................................................................................

Lena Schenström (C)
Justerande

.....................................................................................................................................................................................................................................

Bo Stenbeck (FP)

Per-Olof Uhrus (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-06-15

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

...................................................................................................................................................

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
UPPROPSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-2018
Ledamöter
Närv
Kjell-Arne Persson (M)
Anders Nordlander (M)
x
Marit Rempling (C)
x
Birger Larsson (C)
x
Lena Schenström (C)
x
Per-Olof Uhurs (C)
x
Birgitta Åstrand (C)
x
Stig Mörtman (FP)
x
Bo Stenbeck (FP)
x
Magnus Jonsson (S)
x
Anna Engblom Yamdee (S)
x
Jonas Tholén (S)
x
Sarah Andersson (S)
x
Patrik Jonsson (S)
x
Anna Schönning (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
x
Carina Löfgren (S)
x
Nils-Erik Henningsson (S)
x
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
x
Anders Öquist (S)
x
Karin Vistmyr (S)
x
Staffan Nordqvist (S)
xx
Åsa Svärd (S)
x
Torbjörn Nyholm (S)
x
Markku Kalliokoski (V)
x
Inga Bergström (MP)
x
Jonny Lindblom (SD)
x
Joel Strömner (SD)
x
Conny Malmgren (SD)
x
Lena Lindqvist (SD)
x
Maria Lenander (SD)
Ersättare
Alexander Olers (M)
x
Björn Östberg (M)
Magnus Hålén (C)
Inger Högberg Kalmering (C)
Staffan Åkesson (C)
Barbro Stenbeck (FP)
Theresia Mörtman (FP)
Irene Bogren (S)
Mats Åstrand (S)
x
Eva Pettersson (S)
Sune Lang (S)
Ann-Britt Wikman (S)
Tord Horn (S)
Gunilla Persson (S)
Sölve Malm (S)
Anna Lindmark (V)
Anders Hallman (V)
Niels Herbert (MP)
Mira Rutanen (MP)
Jessica Edman (SD)
Tommy Hillgren (SD)
Johan Andersson (SD)

Frånv
x

x

Ersättare för Kjell-Arne Persson (M)

Ersättare för Anna Schönning (S)
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Kommunfullmäktige
INNEHÅLLSFÖRTECKNING § 41-57
§

41

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
§

42

REDOVISNING AV NYA LEDAMÖTER/ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
§

43

ÅRSREDOVISNING 2014 – FÖRVALTADE STIFTELSER
§

44

ÅRSREDOVISNING 2014 – CLAES ANDERSSONS MINNESFON
§

45

INFÖR PRELIMINÄRA RAMAR BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018
§

46

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 2016-2018 MED MÄTBARA MÅL 2016
§

47

LÅNGSIKTIG INVESTERNGSPLAN 2016 - 2022
§

48

FÖRNYAT BORGENSÅTAGANDE – KOMMUNINVEST
§

49

BORGENSFÖRBINDELSE OCKELBOGÅRDAR AB
§

50

VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE TILL INFÖRANDENÄMNDEN VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
§

50

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2015-2018
§

51

OMVAL ANNA OCH P G BERGGRENS STIFTELSE – 2014-2017
§

52

DETALJPLAN ÄPPELBACKEN
§

53

INVESTERINGSBESLUT ÄPPELBACKEN
§

54

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – INFORMATIONSSKYLTAR
§

55

ANMÄLAN AV MOTION – UTSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER FÖR KONSTNÄRER I OCKELBO
§

56

ANMÄLAN AV MEDBORGARFÖRSLAG – UNGDOMSRÅD
§

57

RAPPORTER
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Sammanträdesdatum

2015-06-15

Kommunfullmäktige
§

41

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Ärende 12-14 på dagordningen utgår. Remisserna behöver inte beslutas av kommunfullmäktige.
Ett ärende tillkommer: Investeringsbeslut Äppelbaken

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-06-15

Kommunfullmäktige
§

42

REDOVISNING AV NYA LEDAMÖTER/ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen utser i protokoll 2015-05-18, ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
från och med den 18 maj 2015 och till och med den 14 oktober 2018
Parti: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Elsie-Britt Eriksson
Ny ersättare: Gunilla Persson
Avgången ledamot: Andras Byström
Länsstyrelsen utser i protokoll 2015-05-18, 2015 ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige från och med den 18 maj 2015 och till och med den 14 oktober 2018
Parti: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Nils Erik Henningsson
Ny ersättare: Sölve Malm
Avgången ledamot: Stefan Sandberg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-06-15

Kommunfullmäktige
§

43

ÅRSREDOVISNING 2014 – FÖRVALTADE STIFTELSER

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2014 förvaltade stiftelser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 44/15
Kommunfullmäktige § 24/15

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

44

ÅRSREDOVISNING 2014 – CLAES ANDERSSONS MINNESFON

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2014 Claes Anderssons minnesfond.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 45/15
Kommunfullmäktige § 25/15

Utdragsbestyrkande
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§

45

INFÖR PRELIMINÄRA RAMAR BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och flerårsbudget 2016-2018
fastställs enligt följande:
Driftsbudget

2016

2017

2018

73 513

74 983

76 483

3 946

4 025

4 106

Utbildning/kultur

118 623

118 780

120 783

Socialnämnd

129 759

132 354

135 001

594

606

618

0

0

0

326 435

330 749

336 991

20 445

18 639

18 639

Investeringsbudget

2016

2017

2018

Kommunstyrelsen

8 700

8 850

8 850

50

50

50

Utbildnings- och kulturnämnd

800

800

800

Socialnämnd

450

300

300

10 000

10 000

10 000

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnd

Revision
Valnämnd
Summa driftsbudget
- varav gymnasieskola

Bygg- och miljönämnd

Summa investeringsbudget
2.

Vid fastställande av preliminära ramar för 2016-2018 ändras finansiella målsättning om att årets
resultat, efter finansnetto, ska vara 2 % av skatter och statsbidrag, till att för år 2016 vara 1,8 % av
skatter och statsbidrag

3.

Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden
exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och handläggs separat.

4.

Förändring av gymnasieskolans anslag utifrån avstämning av antal elever med hänförs till
höstens budgetprocess. Gymnasieskolans anslag för 2018 anslås i enlighet med 2017 års
anslag, 18 639 tkr. Avstämning ska ske inför ekonomiutskottet i oktober 2015.

5.

Anslaget till trygghetslarm inom socialnämnden investeringsbudget 2015 om 150 000 kronor
senareläggs till 2016 och medlen för 2015 omfördelas till kommunstyrelsen. Socialnämnden
erhåller utökad investeringsram 2016 med 150 000 kronor.

6.
Ärendebeskrivning
Inför fastställande av preliminära ramar avseende drift- och investeringsbudget 2016-2018 har
överläggningar med nämndföreträdare genomförts. Instruktioner med uppdrag har delgivits och
behandlats av respektive nämnd med inlämnande av skriftligt underlag.
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska bolagen även vara delaktiga i kommunens
budgetarbete. Ockelbogårdar AB har bjudits in till överläggningen för att presentera bolagets
budgetförutsättningar inför 2016-2018.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Som utgångspunkt gäller fastställd ram enligt flerårsbudget och med preliminär ram för tredje året i
planen.
Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2016-2018 var uppdraget till styrelse och nämnder
att till överläggningarna redovisa följande:


redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 2016-2017.



att kommentera förslag till kommunövergripande mål och mätbara mål 2016-2018

Ytterligare ett uppdrag till utbildnings- och kulturnämnden


Utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att till ekonomiutskottet i maj särredovisa
kostnader för extra år i gymnasieskolan

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2015-03-30
Kommunstyrelsen § 71/15
Bygg- och miljönämnden, § 45/15
Utbildnings- och kulturnämnden, § 34/15
Socialnämnden, § 28/15
Ekonomiutskottet § 10/15
Kommunstyrelsen § 87/15.

Inlägg
Magnus Jonsson (S)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§
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KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 2016-2018 MED MÄTBARA MÅL 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Bygg- och miljönämndens och utbildnings- och kulturnämndens förslag till kompletteringar har
beaktats enligt följande:
Övergripande mål
Det gröna:
Kosten i kommunen ska i möjligaste mån vara komma från den närmaste producenten.
År 2020 ska energianvändningen för fastigheter effektiviseras med 35 % jämfört med
utgångsåret 2009.
Övergripande mätbara mål
Det gröna:
‒

5 % av livsmedelsinköpen till kostverksamheten ska vara lokal- eller närproducerat

‒

Alla nya fordon som leasas eller köps in till kommunens verksamheter är miljöklassade
enligt regeringens definition som är gällande för anskaffningsåret.

2.

Personalutskottet får i uppdrag att utarbeta mätbara mål till det övergripande målet: ”All
personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete”

3.

Styrelse och nämnder får uppdrag att utarbeta mätbara mål till det övergripande målet:
”Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg utifrån sina behov”

4.

Förslag till preliminära kommunövergripande mål och mätbara mål godkänns i övrigt

5.

Förslag till personalstrategiska mätbara mål för 2016 behandlas av personalutskottet i
september 2015 för att därefter inordnas i höstens budgetprocess.

Ärendebeskrivning
Mål- och budgetprocessen
Målprocessen ska att inordnas i budgetprocessen på ett tydligare sätt än tidigare.
Måldiskussionerna ska inledas i ett tidigare skede och processen ska gå parallellt med
budgetprocessen.
Diskussionerna påbörjades i ekonomiutskottet februari 2015. Kommunstyrelsen beslutade därefter
om förslag till målområden att jobba vidare med. Utifrån framtagna målområden har förslag till
kommunövergripande mål för mandatperioden 2016-2018 och mätbara mål för mandatperiod 2016
har utarbetats.
Ytterligare ett målområde har under processen lyfts fram under rubriken Vi växer;
integration/arbetsmarknad. Förslag till mål kopplat mot detta målområde diskuteras vidare i den
fortsatta processen under våren 2015.
Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2016-2018 var uppdraget till styrelse och nämnder
att till överläggningarna redovisa följande:


att kommentera förslag till kommunövergripande mål och mätbara mål 2016-2018

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2015-03-30
Ekonomiutskottet § 11/15
Kommunstyrelsen § 88/15.

Utdragsbestyrkande
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LÅNGSIKTIG INVESTERNGSPLAN 2016 - 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Långsiktig investeringsplan 2015-2022 behandlas vidare vid ekonomiutskottet i oktober 2015

2.

Följande investeringsbehov ska utredas vidare, kostnadsberäknas och inordnas i höstens
budgetprocess och ingå i kommunstyrelsens budgetförslag i september 2015.
‒

Utredning om kommunens förskola i södra/centrala Ockelbo. Utredningen ska ingå i 20162019 års budgetprocess och vara klar i september 2015. (KF § 39/14)

‒

Investeringsbehov utifrån projektet Framtidens centrum

‒

Kommunkontoret har i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett eventuellt förvärv av
fastigheten Vi 1:110, Wij Trädgårdar (KS 157/14)

‒

Utreda förutsättningarna för Ishall

‒

Länsprojekt bredband – ortssammanbindande nät

‒

Satsning i byarna/möjligheter till spontan idrott

Ärendebeskrivning
Fastställd investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år och i samband
med budgetarbetet. I samband med arbetet med års- och flerårsbudget 2016-2018 ska planen
aktualiseras och en ny plan för perioden 2017 – 2022 ska tas fram.
Investeringsnivå
Kommunens totala investeringsnivå utökades och fastställdes inför 2009 till 10,0 mkr/år med
viljeinriktningen att ge förutsättningar för att möta kommande investeringsbehov inom förskolan,
grundskola och kostverksamheten.
Investeringsmedel om 7,0 mkr/år har under tre budgetperioderna fördelats till styrelse och nämnder
(2011-2013, 2012-2014 och 2013-2015). Reducering om 3 mkr/år vid tilldelning av
investeringsmedel har varit en del i den långsiktiga planeringen för att möta investeringen av
kommunens framtida skola.
Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2014 utökades med 100 mkr i enlighet med
fullmäktiges beslut om kommunens framtida skola.
Långsiktig investeringsplan
Fr o m år 2015 har investeringsbudgeten utökats med 3,0 mkr/år och till 10 mkr/år i enlighet med
fastställd investeringsnivå för att möta övriga investeringsbehov.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2015-04-21.
Ekonomiutskottet § 12/15.
Kommunstyrelsen § 89/15

Utdragsbestyrkande
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48

FÖRNYAT BORGENSÅTAGANDE – KOMMUNINVEST

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ockelbo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 13 april 1994, vari Ockelbo
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Ockelbo kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.

2.

Magnus Jonsson och Joachim Krüger att för kommunens räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning
Ockelbo kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningens upplånings- och
utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige
AB. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat
tecknad borgensförbindelse ska ansvar solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests
samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. I samband med upplåning
företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Kommuninvest har infört nya rutiner för att säkerställa att medlemmarnas borgensåtaganden
vidmakthålls. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks.
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap och den vikt
borgensförbindelsen har för Kommuninvests verksamhet är det viktigt att Ockelbo kommun fattar
beslut och bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande. När detta skett har
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. En motsvarande bekräftelse kommer enligt
den nya rutinen att göras vart tionde år.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2015-05-11.
Kommunstyrelsen § 93/15.

Utdragsbestyrkande
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BORGENSFÖRBINDELSE OCKELBOGÅRDAR AB

Kommunfullmäktiges beslut
Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s förpliktelser som leasingkund gentemot
Nordea Finans AB enligt ramavtal-leasing nr 21803100352 mellan Nordea Finans Sverige AB och
Ockelbo kommun.

Ärendebeskrivning
Ockelbogårdar AB planerar att förnya sitt fordonsbestånd och önskar ansluta sig till Ockelbo
kommuns leasingavtal med Nordea Finans AB som upphandlats under våren. Ockelbogårdar
kommer då att ingå i kommunens kreditlimit. Den är idag på 4,5 mkr och kommer att behövas höjas
med 1 – 1,5 mkr utifrån Ockelbogårdars behov av nya fordon. Ett krav för att Ockelbogårdar ska
kunna anslutas till avtalet är att Ockelbo kommun går i borgen. Kommunen borgar idag för
Ockelbogårdars lån. Vid årsskiftet 2014/2015 var åtagandet 139 mkr. Tack vare att bolaget under
senare år amorterat på skulden så har även borgens-åtagandet minskat.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2015-05-27.
Kommunstyrelsen § 107/15

Utdragsbestyrkande
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VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE TILL INFÖRANDENÄMNDEN VÄSTRA
GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamot: Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Ersättare: Per-Olov Olsson (C)

Ärendebeskrivning
Enligt fullmäktiges beslut § 29/15 ska en genomförandenämnd tillsättas från och med september
2015.
Val av en ledamot och en ersättare ska ske.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 99/15.

Not till protokollet
Stig Mörtman (FP) och Bo Stenbeck (FP) deltar inte i beslutet.

Utdragsbestyrkande
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut
Bostadsförsörjningsprogram 2015-2018 för Ockelbo kommun antas.

Ärendebeskrivning
Enligt lag SFS 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som trädde i kraft den 1
januari 2001 skall varje kommun besluta om riktlinjer för sin bostadsförsörjning. Syftet med
planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Enligt denna
lag skall riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2015-05-18.
Kommunstyrelsen § 103/15.

Inlägg i debatten
Magnus Jonsson (S), Stig Mörtman (FP)

Utdragsbestyrkande
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OMVAL ANNA OCH P G BERGGRENS STIFTELSE – 2014-2017

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter
Ann-Britt Wikman (S)
Peter Agelii (S)
Elisabeth Henningsson (S)
Anette Larsson (C)
Lena Lindkvist (SD)
Bo Stenbeck (FP)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) *)
Staffan Åkesson (C) *)
Anders Nordlander (M) *)

Ersättare
Anna Fencker Lang (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Sölve Malm (S)
Joachim Krüger (C)
Maria Lenander (SD)
Emil Alkberg (M)
Eva Pettersson (S) *)
Birgitta Åstrand (C) *)
Elisabeth Nordlander (M) *)

*) = Valda av Ockelbo församling
Ordförande:

Ann-Britt Wikman (S)

Vice ordförande: Peter Agelii (S)

Ärendebeskrivning
Omval på grund av förändringar Ockelbo församling.
Kommunfullmäktige har att utse 6 ledamöter och 6 ersättare till Anna och Per G Berggrens stiftelse
för åren 2015-2018. Ockelbo församling ska utse 3 ledamöter med lika många ersättare. Stiftelsen
består därmed av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 105/15.

Utdragsbestyrkande
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DETALJPLAN ÄPPELBACKEN

Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplanen antas enligt presenterat förslag med de redaktionella ändringar som föreslås i
granskningsyttrande.

Yrkanden
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Inga Bergström (MP): Avslag till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige godkänner AnnChristin Persson Georgsdotters yrkande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Inga Bergström (MP)
Ärendebeskrivning
Behovet av planerad mark för bostadsbebyggelse har ökat. Inom Ockelbo tätort finns idag
efterfrågan på tomter i attraktiva lägen. I översiktsplanen antagen 2013-05-06 samt i det tidigare
antagna bostadsförsörjningsprogrammet finns ett utpekat område nordost om Bysjön vilket synes
lämpligt som ett nytt attraktivt bostadsområde.
Detaljplan för ett nytt bostadsområde ÄPPELBACKEN, nordost om Bysjön har nu tagits fram som
ett led i att främja kommunens utveckling. En satsning som har stor betydelse utifrån ett
samhällsekonomiskt perspektiv.
I antaget detaljplaneprogram prövades om det är möjligt att anlägga ett nytt bostads- område i form
av småhus nordost om Bysjön. Inget i det arbetet visade på att området är olämpligt för
bostadsbyggande. En avgränsning har nu gjorts för området som innebär att endast mark ägd av
Ockelbo kommun kommer att planläggas för bostäder samt att tillfartsväg läggs på privatägd mark.
Området är ca 4.5 ha stort och ligger ca 2 km nordväst om Ockelbo centrum.
Planen möjliggör upp till ca 9 större fastigheter för friliggande enbostadshus. Området är en naturlig
utvidgning västerut från Byvägen och skall till sin utformning upplevas som ett öppet och
lättillgängligt bostadsområde som är i harmoni med sin omgivning. Fastigheterna redovisas ca
1800-3100 kvm stora.
Planområdet omfattar delar av den kommunägda obebyggda marken inom fastigheterna
Säbyggeby 4:17 och 9:11 samt del av den privatägda marken inom Säbyggeby 4:68 för tillfartsväg.
Planförslaget har varit på samråd under tiden 1 -24 april 2015.
Planprocessen har hanterats med normalt planförfarande. Under samrådstiden lämnades 11 (elva)
skrivelser in.
Planförslaget har skickats till berörda för granskning under en tid, 19 maj – 9 juni, 2015.
Bygg- och miljöförvaltningen har som förslag att de två fastigheterna i sydost med tillhörande
tillfartsväg utgår från antagande. Se skiss på området som föreslås utgå från antagande.
I övrigt föreslås att planen antas i föreslagen utformning.
Under granskningstiden har ett antal synpunkter lämnats in. Granskningsutlåtanden bifogas.
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning är att detaljplanen kan antas i föreslagen utformning.

Beslutsunderlag
Arkitekt Ragnar Darles tjänsteskrivelse 2015-06-08.
Kommunstyrelsen § 112/15.
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INVESTERINGSBESLUT ÄPPELBACKEN

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Investeringen på 5,6 mkr (inkluderar avsiktsförklaringen på 3,1 miljoner kronor) för
iordningställande av 9 stycken småhustomter på Äppelbacken godkänns.

2.

Avsiktsförklaringen mellan Ockelbo kommun och Ockelbo Vatten AB godkänns, där
kommunen kommer att tillföra Ockelbo Vatten ett villkorat aktieägartillskott på upp till 3,1
miljoner för kostnader i samband med investeringar för anslutning av nya abonnenter vid
Äppelbacken.

Reservation
Inga Bergström (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Behovet av planerad mark för bostadsbebyggelse har ökat. Inom Ockelbo tätort finns idag
efterfrågan på tomter i attraktiva sjönära lägen. I översiktsplanen antagen 2013-05-06 samt i det
tidigare antagna bostadsförsörjningsprogrammet finns ett utpekat område nordost om Bysjön, vilket
synes lämpligt som ett nytt attraktivt bostadsområde.
Detaljplan för ett nytt bostadsområde Äppelbacken, nordost om Bysjön har nu tagits fram som ett
led i att främja kommunens utveckling. En satsning som har stor betydelse då tillgången till goda
bostäder i en tilltalande miljö är av stor betydelse för människors välbefinnande och för kommunens
möjligheter att utvecklas.
Planen möjliggör upp till 9 större tomter för friliggande enbostadshus. Området är en naturlig
utvidgning västerut från Byvägen och skall till sin utformning upplevas som ett öppet och
lättillgängligt bostadsområde som är i harmoni med sin omgivning.
Målsättningen är att kommunen ska få tillbaka stora delar av investeringen när tomterna försäljs.
Satsningen utgör en del av Ockelbo kommuns vision 2020 och för att nå vårt mål att bli 6 000
invånare.

Beslutsunderlag
Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse 2015-06-07.
Kommunstyrelsen § 113/15
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SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – INFORMATIONSSKYLTAR

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget bifalls.

2.

Tekniska, tillsammans med berörda verksamheter, tar fram ett förslag vart och i vilken
omfattning skyltning bör ske vid intressanta platser i kommunen. Förslaget presenteras sedan
för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Ola Qvarnström har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen bör sätta upp namnskyltar på
intressanta platser i kommunen.

Beslutsunderlag
Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse 2015-05-06.
Kommunstyrelsen § 106/15.
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ANMÄLAN AV MOTION – UTSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER FÖR KONSTNÄRER I OCKELBO

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Martin Sund Svensson (V) och Anna Lindmark (V) har inkommit med följande motion:
”I Ockelbokommun finns flera utbildade och utövande konstnärer. Några möjligheter för dessa att
visa upp och sälja sina konstverk finns inte i centrala Ockelbo. Visserligen har Wij Trädgårdar
utställningslokaler men några lokala konstnärer har inte erbjudits möjlighet att ställa ut där,
eftersom dessa utställningar verkar handläggas ifrån Stockholm då bara stockholmskonstnärer
hittills har ställt ut där.
Vi önskar därför att Ockelbokommun medverkar till att utställningsmöjligheter skapas i Ockelbo
centralort så att den breda allmänheten erbjuds ett rikhaltigt konstutbud. Samtidigt får kommunens
konstnärer möjlighet att visa upp sina alster och kulturarbetet i kommunen kommer utvecklas.
Med utställningsmöjligheter kommer turister att få en ny lokal upplevelse och då vore närhet till Wij
Trädgårdar önskvärt för både besökare och konstnärer.
Vi föreslår:
• Att kommunen erbjuder utställningslokal för konst och kulturarbete i samarbete med konstnärer
och kulturarbetare i närområdet.
• Att kommunen utvärderar utställningsmöjligheter i sina lokaler i anslutning till Wij Säteri.”

Utdragsbestyrkande
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ANMÄLAN AV MEDBORGARFÖRSLAG – UNGDOMSRÅD

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Elin Ehn har lämnat in följande medborgarförslag:
”Under det senaste halvåret har det anordnats två möten i Ockelbo där tjejer i åldrar 13-20 blivit
inbjuden för att göra sin röst hörd. Till hjälp har vi haft två Ockelbo-profiler som berättat förklarat
men främst av allt lyssnat på vad vi anser, Mia Lindblom och Cecilia Malmström. Det första mötet
gick ut på att vi skulle berätta vad vi ansåg om Ockelbo och hur det skulle kunna förbättras. Vad
finns det för möjligheter i Ockelbo? Räcker kollektivtrafiken till för våra intressen? Känner vi oss
trygga när vi går hem själva på kvällen? Detta är några av frågorna som vi diskuterade.
Under vårat senaste möte, 27/4-2015 kom vi fram till att en ungdomsråd skulle kunna ha en positiv
inverkan på Ockelbo. Där skulle intresserade ungdomar i en ålder på cirka 15-20 kunna sitta och
träffas tillexempel en gång varannan månad. Detta är inte enbart för att vi ungdomar ska känna att
vi påverkar i vårat samhälle. Det är också för att underlätta för Ockelbos politiker i frågor som rör
just oss ungdomar. Vi har massor med erfarenheter. Vi vet hur det är att inte ta sig hem från
tillexempel Gävle och Sandviken på nätterna när tågen inte går. Vi vet hur svårt det kan vara att ta
sig härifrån när vi vill vistas utanför kommunen. Många av oss vill ta sig bort ifrån Ockelbo efter
gymnasiet. Vi vill prova våra vingar och resa. Men också många kan tänka sig att komma tillbaka.
För att tillexempel bilda familj.
Många frågeställningar som vi har är tillexempel om vad det finns för jobb möjligheter, både efter
gymnasiet och när vi väl kommer tillbaka. Vi tänker också på hur många av dagens företag och
klubbar som kommer att finnas kvar om ingen av oss i yngre generationer vill ta över. Hur kommer
vårat centrum se ut i framtiden? Kommer det finns någon populär krog, bowling eller liknande? Hur
ska vi utveckla vårat samhälle för att locka hit andra människor?
Vi tror att ett ungdomsråd skulle ge våran kommun stor glädje. Där skulle tillexempel frågor och
tankar angående sådant som rör ungdomar tas upp på möten för Ockelbos politiker och sedan
tillexempel bifogas vidare till ungdomsrådet så att vi i sin tur kan diskutera saken och berätta hur vi
ser på saken. Och vem vet, kanske är det i det här rådet Ockelbos framtida politiker kommer att
sitta?
I rådet anser vi också att en ordförande eller en ¨hjälpande hand¨ skulle ingå. Den personen skulle
mycket väl kunna vara en av Ockelbos profiler ( välkända personer) eller en politiker. Där ska han
eller hon inte vara för sina egna åsikter utan bara stödja och lära oss ungdomar. Blandade åldrar
och kön ska sitta i rådet. Detta för att få en bredare diskussion då olika saker är olika viktigt
beroende på ålder och kön
Vårat förslag är att införa ett ungdomsråd enligt ovan, eller något i den riktningen.”
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RAPPORTER

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporteringen godkänns.

Ärendebeskrivning
Rapportering av - ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och enligt § 9 lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, kvartal 1, 2015

Utdragsbestyrkande

